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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o zjednodušení provádění rámcových programů pro výzkum
(2010/2079(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise o zjednodušení provádění rámcových programů pro výzkum 
(KOM(2010)0187),

– s ohledem na rozhodnutí Komise ze dne 23. června 2009 ohledně kritérií přípustnosti 
metodiky průměrných osobních nákladů (C(2009)4705),

– s ohledem na zprávu skupiny odborníků o „následném hodnocení šestých rámcových 
programů (2002–2006)“ („Rietschelova zpráva“) a následné sdělení Komise 
(KOM(2009)0210),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 26. května 2010 nazvané „Více či méně kontrol? 
Rovnováha mezi administrativními náklady a rizikem chyb“ (KOM(2010)0261),

– s ohledem na závěry Rady týkající se „pokynů ohledně budoucích priorit pro evropský 
výzkum a inovace vycházejících z výzkumu v rámci Lisabonské strategie na období po 
roce 2010“, které byly přijaty dne 3. prosince 2009, a s ohledem na závěry Rady pro 
konkurenceschopnost týkající se „zjednodušených a účinnějších programů podporujících 
evropský výzkum a inovace“, které byly přijaty dne 26. května 2010,

– s ohledem na článek 48 a čl. 119 odst. 2 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru pro 
rozpočtovou kontrolu a Výboru pro regionální rozvoj (A7-0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že sedmý rámcový program (RP7) je největším nadnárodním 
programem pro výzkum a vývoj na světě a rozhodujícím prvkem při vytváření evropského 
výzkumného prostoru a naplňování cílů strategie EU 2020;

B. vzhledem k tomu, že výzkum je velmi důležitým přínosem pro hospodářský růst 
a vytváření pracovních míst,

C. vzhledem k tomu, že rámcový program vyžaduje nejvyšší standardy excelence, efektivity 
a účinnosti, aby bylo možno přilákat a udržet nejlepší vědecké pracovníky v Evropě a aby 
byla vytvořena ekonomika založená na znalostech,

D. vzhledem k tomu, že pro stávající řízení RP7 je charakteristická přílišná byrokracie, nízká 
tolerance rizik, malá účinnost a příliš velká zpoždění, která působí jako jednoznačná 
překážka účasti výzkumné a akademické obce, podniků a průmyslu (zejména MSP),

E. vzhledem k tomu, že všechny zainteresované strany požadují další zjednodušení 
a harmonizaci pravidel a postupů, přičemž zjednodušení není cílem samo o sobě, ale spíše 
nástrojem k zajištění atraktivity a přístupu k financování výzkumu v EU,
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F. vzhledem k tomu, že financování založené na výsledcích může omezovat rozsah 
výzkumných projektů na méně riskantní projekty a na výzkum orientovaný na trh, což 
může bránit EU v prosazování špičkové kvality a hraničního výzkumu,

G. vzhledem k tomu, že je třeba jednoznačně rozlišovat mezi výzkumem a inovacemi jako 
dvěma rozdílnými procesy (výzkum je přeměnou investic ve znalosti a inovace jsou 
přeměnou znalostí v investice),

H. vzhledem k tomu, že současný proces zjednodušování přichází v klíčovém okamžiku 
a přináší impuls pro přezkum RP7 v polovině období a pro přípravu nadcházejícího RP8,

I. vzhledem k tomu, že příprava a provádění stávajícího RP7 a budoucích rámcových 
programů musí vycházet ze zásad jednoduchosti, stability, právní jistoty, důslednosti, 
špičkové kvality a důvěry,

1. podporuje iniciativu obsaženou ve sdělení Komise, která spočívá ve zjednodušení 
provádění rámcových výzkumných programů a poskytuje zásadní opatření a tvůrčí kroky 
při řešení problémů, na které účastníci RP narážejí;

2. upozorňuje na skutečnost, že i když je proces zjednodušování důležitý, je pouze jednou 
z reforem, které jsou pro zlepšení financování výzkumu EU nezbytné;

3. zdůrazňuje, že je nutné v případě každého jednotlivého opatření na zjednodušení stanovit, 
zda vstoupí v platnost ve stávajícím právním rámci nebo zda jsou zapotřebí změny 
pravidel finančního nařízení, pravidel pro účast nebo specifických pravidel pro RP;

PRAKTICKÝ POSUN KE ZJEDNODUŠENÍ ADMINISTTRATIVY A FINANCOVÁNÍ

4. vítá rostoucí úsilí o zjednodušení administrativy a financování v rámci pravidel pro RP 
v průběhu programu a během životního cyklu projektu (podání žádosti, vyhodnocení 
a řízení), tedy zjednodušení, z kterého by měly přednostně těžit zainteresované strany; 

5. zdůrazňuje, že jakýkoli proces zjednodušování v průběhu stávajícího RP7 by měl být 
prováděn pečlivě, aby byla zachována stabilita, soudržnost a právní jistota pro účastníky; 

6. vyjadřuje své znepokojení nad skutečností, že stávající systém a praxe řízení RP7 jsou 
příliš orientované na kontrolu, což vede k plýtvání zdroji, nižší účasti a méně přitažlivému 
výzkumnému prostředí; bere se znepokojením na vědomí, že jak se zdá, stávající řídící 
systém „nulové rizikové tolerance“ se rizikům spíše vyhýbá, než aby je zvládal; vyzývá 
proto k revizi a/nebo širší interpretaci služebního řádu EU v otázce osobní odpovědnosti;

7. domnívá se, že přednostním cílem sledování a finanční kontroly ze strany EU by měla být 
ochrana finančních prostředků a boj proti podvodům a současně jednoznačné rozlišování 
mezi podvody a chybami; 

8. je přesvědčen, že financování evropského výzkumu by mělo být více založeno na důvěře 
a mělo by tolerovat rizika, pokud jde o účastníky ve všech fázích, a mělo by mít pružná 
pravidla EU, která lze uplatňovat v souladu s vnitrostátními právními předpisy a postupy;

9. plně podporuje schválení vyšší přípustné míry rizika chyb, která omezí jak složitost, tak 
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dodatečné audity, a současně zajistí odpovídající rovnováhu mezi řádným finančním 
řízením a příslušnými kontrolami; zdůrazňuje, že je velmi důležité zajistit, aby pravidla 
pro účast byla interpretována a uplatňována jednotně, což povede ke snížení chybovosti;

10. souhlasí s širším přijetím obvyklých účetních postupů pro způsobilé náklady účastníků, 
zejména pro metodiky průměrných osobních nákladů, a doporučuje jejich přijetí za 
předpokladu, že jsou tyto postupy v souladu s vnitrostátními předpisy a jsou schváleny 
vnitrostátními orgány, takže je každému příjemci podpory ponechána dostatečná volnost, 
aby použil buď svou současnou metodiku nebo metodiku průměrných osobních nákladů;

11. podporuje snížení počtu kombinací měr financování a metod výpočtů nepřímých nákladů 
různých systémů financování; uznává, že ani stávající rozlišování mezi univerzitami, 
výzkumnými středisky, průmyslem a MSP, ani rozlišování mezi činnostmi (řízení, 
výzkum, demonstrace a šíření) by se nemělo odstranit;

12. vyzývá Komisi, aby blíže objasnila termíny, které se používají pro jednorázové částky 
a paušální částky; je toho názoru, že jednorázové částky a paušální platby by měly být 
výjimečné a měly by být používány dobrovolně a pouze v odůvodněných případech;

13. je pro zavedení jednorázových částek pro „jiné přímé náklady“; vyzývá Komisi, aby 
využívání jednorázových částek na osobní náklady posuzovala přísně; zdůrazňuje, že 
jednorázové částky jsou nejúčinnější variantou pro mezinárodní spolupráci partnerských 
zemí v rámci RP;

14. uznává, že snížení velikosti na menší konsorcia, pokud je to možné, přispívá k procesu 
zjednodušování a zkrácení časového plánu projektů;

15. je pro úplné zrušení mechanismů zaznamenávání času, jako jsou pracovní výkazy (toto 
zrušení by nemělo být omezeno na používání jednorázových částek);

16. vítá okamžité zrušení povinnosti získat zpět úroky z předběžného financování;

17. požaduje další vysvětlení definice výrazu způsobilé náklady (jako jsou daně a poplatky 
v osobních nákladech) a také vysvětlení otázky, zda se způsobilé náklady vztahují na 
DPH; požaduje další vysvětlení postupu týkajícího se směnných kurzů pro partnery, kteří 
používají různé měny;

18. žádá Komisi, aby předložila přesnější, stálá a transparentní pravidla postupu v případě 
auditů a zpráv o poměru mezi náklady a přínosem auditů;

19. naléhavě vyzývá Komisi, aby zavedla audity v duchu jednotného přístupu a přešla na 
audity v reálném čase prováděné jediným subjektem, což by umožnilo příjemcům podpor 
opravit jakékoli systémové chyby a vypracovat kvalitnější prohlášení o nákladech 
v příštím roce;

20. vyzývá Komisi, aby poskytla právní jistotu tím, že upustí od používání jakýchkoli 
pravidel pro účast se zpětnou působností i od přepočítávání již schválených finančních 
prohlášení, čímž se sníží potřeba dodatečných auditů a zpětných oprav;
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21. vyzývá Komisi, aby pravidelně informovala Parlament o administrativních nákladech na 
RP7, včetně výdajů na řízení pro Komisi i účastníky, a také o opatřeních, která byla 
v zájmu snížení nákladů již učiněna, nebo která jsou plánována;

RADIKÁLNÍ POSUN KE ZLEPŠENÍ KVALITY, USNADNĚNÍ PŘÍSTUPU A ZVÝŠENÍ 
TRANSPARENTNOSTI

a) Přechod k „vědecky podloženému “ přístupu

22. připomíná Komisi, že se předpokládá, že příjemci podpor na programy EU provádějí 
financované aktivity v dobré víře a že vyvíjejí maximální úsilí, aby dosáhli očekávaných 
výsledků; 

23. je proto znepokojen celkovou stávající orientací Komise na financování založené na 
výsledcích (v podstatě odůvodněné zásadami řádné odpovědnosti) a je velmi znepokojen 
možným dopadem, jaký může mít financování založené na výsledcích na kvalitu a povahu 
výzkumu; stejně tak je znepokojen možným výsledkem, pokud jde o další předběžná 
a dodatečná hodnocení výstupů/výsledků projektů;

24. považuje za nevhodné používat jednorázové částky, jako jsou dohodnuté jednorázové 
částky vázané na konkrétní projekt nebo předem stanovené jednorázové částky na projekt; 
místo přístupu „s vysokou úrovní“ důvěry upřednostňuje přístup „na míru“ pro hraniční 
výzkum; doporučuje zahájit pilotní testy „financování zaměřeného na výsledky“ 
s jednorázovými částkami vázanými na konkrétní projekt, které by byly vyplaceny na 
základě dohodnutých výstupů/výsledků za výzkumné a demonstrační projekty ve zvláště 
náročných oblastech;

25. souhlasí s tím, že využití udělování cen je třeba podporovat, ale nikoli jako náhradu za 
řádné strukturované financování;

26. místo „vědecky podloženého“ systému financování upřednostňuje systém s důrazem na 
vědecko-technická kritéria a srovnávací hodnocení založené na špičkové kvalitě, 
důležitosti a dopadu se zjednodušenou a účinnou kontrolou; je přesvědčen, že tento 
vědecky podložený přístup bude znamenat důležitý posun od finanční k vědecko-
technické stránce s ohledem na kontrolní mechanismy; domnívá se, že tento přístup 
umožní zainteresovaným stranám zaměřit své úsilí na své klíčové schopnosti, na vědecké 
záležitosti a na vybudování evropského výzkumného prostoru (EVP);

b) Optimalizace času

27. vítá celkovou tendenci směřující ke zkrácení průměrné doby potřebné na udělení grantu 
a doby do obdržení plateb, avšak vyjadřuje jisté výhrady k obecnému používání výzev se 
širšími tématy a výzev s datem uzávěrky;

28. vyjadřuje své znepokojení nad skutečností, že v současnosti je průměrná doba od termínu 
pro předložení návrhu k podpisu smlouvy (doba předcházející uzavření smluv) stále příliš 
dlouhá a že existují nesrovnalosti mezi jednotlivými útvary Komise; vyzývá Komisi, aby 
zkrátila dobu předcházející uzavření smluv na 6 měsíců a aby stanovila pevné lhůty pro 
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vyhodnocení a vyjednání smluv, a to na základě systému referenčních hodnot;

29. má zásadní výhrady, pokud jde o následky zrušení stanovisek zástupců členských států, 
s ohledem na rozhodnutí o výběru, zejména ve výzkumu v oblasti bezpečnosti a obrany a 
v případech hodnocení projektů z etického hlediska; místo zjednodušeného písemného 
postupu upřednostňuje postup založený na stávajícím mechanismu;

30. podporuje obecnou tendenci uplatňovat zejména v případě, kde se očekává nadměrné 
předkládání žádostí, postup „dvoufázových žádostí“, za předpokladu, že je hodnocení 
v počáteční fázi prováděno velmi pečlivě (cíle, vědecký přístup, schopnosti účastníků, 
přínos vědecké spolupráce a celkový rozpočet); zdůrazňuje že takový přístup zvyšuje 
šance na úspěch ve druhé fázi, za předpokladu, že není uplatňován na úkor delší doby 
předcházející uzavření smluv nebo doby na udělení grantu; je přesvědčen, že tento přístup 
snižuje náklady na podávání žádostí;

c) Přechod k systému „zaměřenému na uživatele“, pokud jde o přístup

31. zdůrazňuje, že řízení RP se musí při své práci zaměřovat na příjemce podpor a poskytovat 
jim lepší přístup k RP;

32. požaduje podstatné zlepšení, pokud jde o jednoznačnost a přístupnost dokumentů 
s pokyny (nap. finanční pravidla) přeložených do úředních jazyků EU;

33. doporučuje zlepšení, pokud jde o jistotu poskytovanou zainteresovaným stranám tím, že 
na Komisi bude, pokud možno, jediný vedoucí projektu, který bude během celého 
životního cyklu daného projektu poskytovat individuální podporu, a pravidla budou 
prováděna důsledně;

34. podporuje další zavádění elektronické správy a nástrojů informačních technologií, 
a zejména rozvoj portálu účastníků výzkumu; vyzývá Komisi, aby zřídila integrovaný 
a uživatelsky vstřícný online systém; podporuje, aby byly dostupné všechny elektronické 
informace o řízení programu (označení, žádost, vyjednávání a zpráva); podporuje, aby 
tento online systém byl dostupný od prvního dne existence programu; je toho názoru, že 
by měly být podporovány videokonference, jež by nahrazovaly osobní setkání; 

SOUČINNOST PROGRAMŮ A NÁSTROJŮ

35. naléhavě požaduje, aby se omezila složitost programů EU (např. RP, program pro 
konkurenceschopnost a inovace, strukturální fondy) a přidružených nástrojů (společná 
technologická iniciativa, iniciativy podle článku 187, partnerství mezi veřejným 
a soukromým sektorem, projekty podle článku 185, znalostní a inovační společenství, 
projekt Era-net atd.); zdůrazňuje, že toto omezení povede k plnému využívání součinnosti, 
jež je výsledkem jejich kombinované činnosti;

36. doporučuje omezený soubor pravidel pro financování výzkumu a vývoje a vyzývá 
k soudržnosti a harmonizaci při provádění a interpretaci pravidel a postupů; zdůrazňuje, že 
je třeba uplatňovat tento soubor předpisů na celý RP a přidružené nástroje i v rámci 
Komise, a to bez ohledu na to, který subjekt nebo výkonná agentura za provádění 
odpovídá;
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37. doporučuje zavedení mechanismů společného řízení v rámci Komise a zahájení 
odborného školení pro vedoucí projektů a interní auditory; naléhavě požaduje vytvoření 
mechanismu odvolání, např. zřízení funkce „prostředníka RP“, pro účastníky v případech 
nesoustavné a nekonzistentní interpretace pravidel a postupů;

POUČENÍ PRO PŘÍŠTÍ RP

38. je přesvědčen, že radikální reorganizace administrativní stránky RP je jednou z nejvyšších 
priorit, kterými je třeba se zabývat při navrhování nadcházejícího RP;

39. domnívá se, že při restrukturalizaci rámce pro financování výzkumu a pro umožnění 
dalšího pokroku ve zjednodušování financování výzkumu hraje klíčovou úlohu revize 
finančního nařízení, služebního řádu a zavedení přijatelného rizika výskytu chyb 
spojeného s výzkumem (TRE);

40. vyzývá Komisi, aby posoudila užitečnost každého jednotlivého nástroje v rámci každého 
programu, aby vybrala ty, které mají zvláštní úlohu v podporování výzkumu a rozvoje, 
a aby v souladu s oblastmi společného zájmu zlepšila koordinaci mezi nimi a současně 
zachovala dostatečnou pružnost, aby bylo možno přizpůsobit specifičnost projektu jeho 
velikosti;

41. podporuje jako základ pro RP8 vědecky podložený systém financování a dobře vyvážené 
rozdělování oběma směry: přístup shora dolů zaměřený na dopad a vědecky orientovaný 
přístup zdola nahoru.

42. je přesvědčen, že RP8 by měl zohlednit celý inovační řetězec od hraničního výzkumu přes 
technický rozvoj, demonstrace, šíření, zhodnocení výsledků až po rychlé začleňování 
výsledků výzkumu na trhy;

43. doporučuje, aby RP8 byl dále internacionalizován prostřednictvím spolupráce s třetími 
zeměmi, včetně rozvojových zemí;

44. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Věda, vzdělání a inovace jsou pilíři hospodářského růstu a vytváření pracovních míst. Evropa 
musí investovat do inovací, jestliže chce vyvíjet nové výrobky a služby. Nové výrobky 
a služby vytvoří nové zdroje zaměstnání a růstu, což učiní Evropu konkurenceschopnější 
a zlepší kvalitu života v Evropě. Inovace však vyžadují výzkum. Výzkum a inovace tvoří 
podstatu iniciativy Evropské unie nazvané EU 2020.

Evropské programy na podporu výzkumu a inovací, zejména rámcový program pro výzkum, 
technický rozvoj a demonstrace, se během let rozrostly, ať už jde o jejich uplatňování nebo 
o rozsah jejich rozpočtu. Zvýšení počtu žádostí o financování současně vede k nárůstu 
kontrolních mechanismů ve snaze zajistit řádné využívání finančních prostředků EU. Větší 
množství pravidel a administrativních postupů však znamená, že je stále těžší přistupovat 
k tomuto procesu s důvěrou. Pro malé organizace (MSP, začínající podniky zabývající se 
špičkovými technologiemi, menší instituce, univerzity a výzkumná střediska) je velmi obtížné 
se s touto složitostí vyrovnat.

Výzkumní pracovníci naléhavě požadují harmonizaci pravidel a postupů a celkové 
zjednodušení požadavků na finanční odpovědnost. Nedávno podepsalo 13 000 výzkumných 
pracovníků pod petici, která požaduje větší zjednodušení a důvěru ve financování výzkumu 
v EU. Tento pocit převládá mezi výzkumnými pracovníky, akademiky a zástupci průmyslu. Je 
rozhodně nutné zjednodušit mechanismus týkající se rámcových programů na podporu 
výzkumu technického rozvoje a demonstrace, RP7 a RP8 a všech programů Evropské komise 
na podporu vědy a inovací. 

Stávající systém by měl být nahrazen systémem, který má větší důvěru v žadatele. Dalším 
krokem by bylo zjednodušení kontroly finančních a administrativních aspektů projektů 
a současně posílení procesu vědeckého a technologického hodnocení.  To vyžaduje 
srovnávací hodnocení a s tím i uplatňování kritérií pro hodnocení, která vycházejí ze špičkové 
kvality. Je zřejmé, že všechny finanční transakce s sebou nesou určitý stupeň rizika, avšak 
přehnané obavy ohledně kontroly tohoto rizika pomocí administrativního dohledu mohou ve 
skutečnosti zvýšit celkové náklady na tento proces. Mělo by být možné za prvé tolerovat 
vysokou míru rizika (a tím zredukovat byrokratickou kontrolu) a za druhé současně více 
důvěřovat vědeckým pracovníkům a podnikům. Při zajišťování řádného finančního řízení 
financování výzkumu v EU je třeba dosáhnout rovnováhy mezi důvěrou a kontrolou – mezi 
přijetím rizika a nebezpečím, která rizika s sebou přinášejí.

Zlepšení a zefektivnění financování výzkumu a administrativy je skutečně zapotřebí. V 
současné době existují různá pravidla a postupy pro různé nástroje rámcového programu, pro 
různé typy institucí (univerzity, výzkumná střediska, průmysl a MSP) a pro různé typy 
činností (např. pro řízení, výzkum, demonstrace). V tomto prostředí, které má tři rozměry 
(nástroje, instituce a činnosti), existuje několik vrstev překrývajících se pravidel a postupů 
.Tyto vrstvy jsou tvořeny pravidly pro účast, specifickými programy, finančními nařízeními, 
přípustnou mírou rizika chyb a služebními řády, které přímo nebo nepřímo ovlivňují rámcový 
program.
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Zpravodajka vítá sdělení nazvané „Zjednodušení provádění rámcových programů pro 
výzkum“. V tomto sdělení je vyjasněn seriózní a originální plán reformy, který se zabývá 
mnoha problémy, s nimiž se účastníci rámcových programů pro výzkum setkali.

Souvislost mezi navrhovanými změnami a stávajícím finančním nařízením je však nejasná. 
Některá z opatření, která Komise navrhuje, vyžadují změny ve finančním nařízení. Jiná 
vyžadují změny pravidel pro účast nebo pravidel pro specifické programy rámcového 
programu. A konečně, některá opatření vyžadují paušální změny nebo nevyžadují změny 
vůbec.

Za druhé, zpravodajka je znepokojena vazbou mezi financováním a výsledky. Na jedné straně 
je vítána připravenost Evropské komise znovu posoudit pravidla pro financování svých 
programů pro výzkum. Změny je však třeba posuzovat opatrně a pozorně a současně je třeba 
vzít v potaz nejen finanční a administrativní důvody a důsledky pro příjemce podpor, ale 
i možný vliv na kvalitu výzkumu a inovací samotných. Zpravodajka se rovněž obává, že 
možnost financování založeného na výsledcích by mohla způsobit provádění méně 
riskantních projektů a výzkumu, který je bližší trhu. Evropa potřebuje větší množství inovací, 
ale musíme zachovat hraniční výzkum jako základ pro inovace. Kromě toho inovace nemůžou 
existovat bez špičkové úrovně výzkumu. 

Zpravodajka naléhavě požaduje zjednodušení přístupu k financování výzkumu. Je nezbytné 
rozvinout kulturu vzájemné důvěry zahrnující všechny zainteresované strany. Tato důvěra 
posílí výzkum a inovace a současně učiní z Evropy přitažlivější místo pro život a práci.

Proto je tato zpráva skutečně důležitá a naléhavá. Je opravdu nejvyšší čas, vezmeme-li 
v úvahu, že už bychom měli začít s hodnocením RP7 v polovině období a s přípravou RP8. 
Záměrem této zprávy je poskytnout pevný základ, na němž budeme moci stavět.

PRAKTICKÝ POSUN KE ZJEDNODUŠENÍ ADMINISTTRATIVY A FINANCOVÁNÍ

Omezení složitosti a zjednodušení v oblasti financování výzkumu ze strany EU by mělo mít 
kladný dopad zejména na zainteresované strany. Evropský parlament ve svém rozhodnutí 
o udělení absolutoria za rok 2007 upozornil na narůstající rozmanitost. Parlament rovněž 
vyzval ke zhodnocení problémů příjemců podpor, včetně nedostatku transparentnosti. Proces 
zjednodušování by měl účastníkům poskytnout právní jistotu.

Z tohoto důvodu zjednodušení finanční odpovědnosti vyžaduje pro financování evropského 
výzkumu přístup založený na větší důvěře a tolerující rizika. Takový přístup zahrnuje přijetí 
účetních postupů a zásad a postupů řízení, které jsou pro příjemce obvyklé, a to za 
předpokladu, že jsou zákonné a jsou schváleny vnitrostátními orgány.  Tento přístup s sebou 
nese i přijímání auditů a osvědčení o metodice poskytovaných vnitrostátními orgány, jakož 
i finanční kontroly, jejichž cílem je ochrana veřejných financí a boj proti podvodům. Audity 
„v duchu jednotného přístupu“ a audity v reálném čase prováděné jediným subjektem by 
příjemcům podpor umožnily opravit své systémové chyby.
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Pro každé opatření je nutné určit, zda je zapotřebí změnit finanční nařízení nebo pravidla pro 
účast nebo pravidla pro specifické programy, či nikoli. Navíc je nutné určit, zda se daná 
opatření mají uplatnit pro RP7 nebo zda se uplatní až pro RP8. V případě RP7 je zpravodajka 
pro postupné zavádění těchto změn, aby se předešlo náhlým radikálním změnám směrů 
v rámci jednoho a téhož rámcového programu.

Zpravodajka rovněž podporuje myšlenku snížení počtu kombinací měr financování a metod 
výpočtů nepřímých nákladů různých systémů financování. Míry financování a modely 
výpočtu nepřímých nákladů by však měly být pro univerzity, výzkumné organizace a průmysl 
různé. Důvodem je skutečnost, že náklady těchto subjektů se výrazně liší. Míry financování 
by měly být pro různé typy činností odlišné. Harmonizace pravidel by se měla zaměřovat 
hlavně na různé nástroje. Zpravodajka je navíc toho názoru, že menší konsorcia a využívání 
jednodušších centrálních mechanismů povedou ke zjednodušení postupů.

Také by měly být jednoznačně definovány termíny používané pro složité koncepce, jako jsou 
jednorázové částky a způsobilé náklady, aby nedocházelo k různým interpretacím. Je velmi 
důležité objasnit způsobilé náklady, jako jsou daně. Stejně tak je důležitá důslednost při 
uplatňování pravidel ze strany všech útvarů Evropské komise i při provádění různých auditů. 

RADIKÁLNÍ POSUN KE ZLEPŠENÍ KVALITY, USNADNĚNÍ PŘÍSTUPU A ZVÝŠENÍ 
TRANSPARENTNOSTI

a) Přechod k „vědecky podloženému“ přístupu

Špičková úroveň musí být hlavní hnací silou pro financování výzkumu, avšak přístup 
„založený na výsledcích“ by mohl snížit vědecké ambice výzkumných pracovníků. 
Zpravodajka proto navrhuje, aby byl místo přístupu „založeného na výsledcích“ uplatňován 
„vědecky podložený“ systém financování. Tento přístup bude znamenat zjednodušení 
kontroly finanční stránky a důraz na vědecko-technickou stránku a srovnávací hodnocení 
založené na špičkové kvalitě. Právě soudržný, transparentní a harmonizovaný profesionální 
systém srovnávacího hodnocení, který používá špičkovou kvalitu, by měl být nejdůležitějším 
kritériem pro hodnocení, jako je tomu v případě systému hodnocení Evropské rady pro 
výzkum (ERV). A konečně by mělo být v rozumných mezích podporováno využívání různých 
cen. Využívání cen jako prostředku financování výzkumu by však nemělo být náhradou za 
strukturované financování.

b) Optimalizace času

Všechny fáze procesu by měly být optimalizovány, aby nedocházelo ke zpožděním a aby byla 
podporována efektivnost nákladů. Tato optimalizace zahrnuje přístup k návrhu pracovního 
programu, uveřejnění výzvy, vypracování návrhu, výběrové řízení a dobu potřebnou na 
schválení grantů a na provedení platby. 
Velmi vítané by bylo zkrácení doby potřebné na udělení grantu. Zpravodajka má však zásadní 
výhrady k návrhu Komise spočívajícímu v upuštění od požadavku, aby členské státy 
poskytovaly stanovisko k rozhodnutí o výběru. Je důležité, aby členské státy měly kontrolní 
pravomoci, zejména ve výzkumu v oblasti bezpečnosti a obrany a v případě hodnocení 
projektů z etického hlediska. 
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Komise navrhuje obecnější využívání dvoufázových návrhů. Dvoufázové předkládání sníží 
zátěž, kterou představuje vypracovávání úplných návrhů, ale může rovněž způsobit 
prodloužení a složitější postup podávání. Zpravodajka proto podporuje postup dvoufázových 
žádostí za předpokladu, že je hodnocení v počáteční fázi prováděno velmi pečlivě. Tento 
postup by měl rovněž snížit náklady na podávání žádostí.

c) Přechod k systému „zaměřenému na uživatele“, pokud jde o přístup

Zpravodajka se domnívá, že lepšího přístupu k programu a podpory uživatele lze dosáhnout 
zkvalitněním dokumentů s pokyny (méně žargonu a větší důslednost v terminologii). Tohoto 
zlepšení je možné dosáhnout zdokonalením systémů IT, podporou řízení projektu 
a individuální podporou ze strany vedoucího projektu EU (zachování stejného vedoucího 
projektu během celého životního cyklu daného projektu). Z tohoto důvodu zpravodajka 
podporuje plné začlenění grantů, hodnocení a návrhů do jediné platformy IT. Tato platforma 
by měla být rozumná, pružná a snadno použitelná. Tuto stejnou platformu by měly používat 
všechny útvary a agentury Evropské komise.

SOUČINNOST PROGRAMŮ A NÁSTROJŮ

Zpravodajka vítá závazek Komise, že zajistí jednotnou interpretaci a uplatňování pravidel 
a postupů ve všech programech a nástrojích. Kromě toho by měla být pravidla prováděna 
jednotně na čtyřech generálních ředitelstvích Evropské komise a v agenturách, jakož i ve 
společných podnicích provádějících společnou technologickou iniciativu (JTI). Zpravodajka 
však vřele doporučuje jiné soubory pravidel pro výzkumná střediska a univerzity, jiné pro 
průmysl a jiné pro MSP. 
Omezení složitosti programů EU a přidružených nástrojů přispěje k dosažení optimální 
součinnosti jako výsledku jejich kombinované činnosti. Je rovněž žádoucí vybudovat v rámci 
Komise společný řídící mechanismus (odborné školení vedoucích projektů a auditorů 
a vytvoření funkce prostředníka RP). 

POUČENÍ PRO PŘÍŠTÍ RP

Zpravodajka považuje zjednodušení administrativní stránky za jednu z nejvyšších priorit pro 
příští RP. Kromě toho je při restrukturalizaci rámce pro financování výzkumu velmi důležitá
revize finančního nařízení, služebního řádu a zavedení přijatelného rizika výskytu chyb 
spojeného s výzkumem (TRE). 
Zpravodajka současně vyzývá Komisi, aby posoudila jednotlivé nástroje a zlepšila koordinaci 
mezi nimi a současně zachovala dostatečnou pružnost, aby bylo možno přizpůsobit 
specifičnost projektu jeho rozsahu. 

Zpravodajka zastává názor, že inovace jsou výsledkem účinného a dostatečně financovaného 
vzdělávacího a výzkumného systému spolu s rámcovými podmínkami, jako je přiměřená 
politika práv duševního vlastnictví, existence rizikového kapitálu, otevřené trhy a inteligentní 
regulace. Je proto důležité, aby rámcový program zohlednil celý inovační řetězec od 
hraničního výzkumu přes aplikovaný výzkum, technické demonstrace až po šíření 
a zhodnocování výsledků. Zpravodajka podporuje jako základ pro RP8 vědecky podložený 
systém financování a dobře vyvážené rozdělování oběma směry: přístup řízený shora dolů 
zaměřený na dopad a neřízený, vědecky orientovaný přístup zdola nahoru. 
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Zpravodajka je přesvědčena, že je žádoucí další internacionalizace RP, která by měla 
znamenat větší spolupráci s třetími zeměmi včetně rozvojových zemí.


